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 مقدمهمقدمه
« انگرون »های تولیدکنندن انرژی دن دنیا  ه نگام   ترین شرکت ی ی از  انگ 9009دن سال 

دن گانن ی گی از   ااانشگی مبسگو     9001فروپاشید. دن خیوص این شرکت دن اواخر سال 
هگا، عگدم افشگای معگامالت      هگا و  گدهی   کگانی دانایگی   پنیگان  -های تانیخ ترین تلبو  انگ
 -هگا و حلگوق مال انگه    آمیا دانایی های وا سته، مش الت ناهبری شرکتی و  یان اغراق ارون

های مالی خود نا اصگال  و   شد شرکت انرون صونت وجومنتشر شد. انتشان این ااانش م
 (.9010عالم ونش ستگی کند )وایت، آن ادن پی 

هگای مگالی     دن تیمیماتی که افراد  ا اسگتناد  گه صگونت    نسوایی شرکت انرون نشان داد
مالی نلگه میمگی داند.  گه دلیگط      های صونتاظیاننظر حسا رسان نسبت  ه  کنند،  اتصاذ می
کننگداان  گازان سگرمایه و نیگا       ه مشگانکت   صشی ازمیناندن ناستای « ای تردید حرفه»نله 

تأثیر آن  ر انائگه ازالعگات مگالی، ایگن م،یگوم از اصگول اساسگی اسگتانداندهای حسا رسگی          
 (.920نود )استانداند حسا رسی  می شمان  ه

نگرشی که الزمه آن وجود ذهنی پرسشگگر و نلادانگه دن    ای عبانت است از تردید حرفه
تمال وجود اشتبان ناشی از خطا یا تلبو دن آنیگا وجگود داند    رخوند  ا شرایطی است که اح

 المببگی   گین و نیا  ه معنای انزیا ی دقیق شواهد حسا رسی است )هیئت تدوین استانداندهای 
قضگگاوت  ای ( تردیگگد حرفگگه9002) 1(.  گگه نظگگر نبسگگون9019،  صشگگی ازمینگگانحسا رسگگی و 

ا  سته  گه ازالعگات دن دسگترس،     ودن یک ادعا ن دنستحسا رس است که انزیا ی خطر نا
 . نماید  منع س می

ای صگرفا  مجموعگه ای    کگه آیگا تردیگد حرفگه     اسگت   شگدن دن این  انن این پرسه مطر  
هگای فگردی نیگا دن     ها و نفتانها است یا این ه دانه و خبرای یگا ویژاگی   متش ط از میانت

آن دخالت داند؟  رخی پژوهشگران تنیا نله میانت و  رخگی دیگگر نیگا تنیگا      ایری ش ط
پذیرند؛ امگا ایگن  گاون نیگا وجگود داند کگه        ای می های فردی نا دن تردید حرفه نله ویژای

ای مگثثر اسگت    تردیگد حرفگه   ایگری  ش طهای فردی، دانه و میانت دن  ترکیبی از ویژای
هگای   (، ترکیو دانه، ویژای9002نبسون ) مدل (. همچنین زبق9014، 9)ابوون و پراویت
ای  هگگا، تجر گگه وآمگگوزش و ونودی و پیامگگد شگگواهد  گگر میگگاان تردیگگد حرفگگه فگگردی، مشگگوق

کگه تردیگد شگامط     شگود  مگی حسا رسان اثراذان است. دن اد یات دانشگاهی این اونه عنوان 
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یه از هگای فگردی  گ    های اکتسا ی است؛  ر همین اسگاس، دن  و پگرونش ویژاگی    میانت
کننگدن دن تردیگد    عوامط تعیگین  1(. ش ط 9014)ابوون و پراویت،  داند سایر عوامط اهمیت

 دهد. ( نشان می9002ای نا زبق مدل نبسون ) حرفه

 
 (9002زبق نبسون ) ای دن اجرای حسا رسی کنندن تردید حرفه عوامط تعیین :1ش ط 

 

 

 

 

 

 

سه ویژای فگردی شگامط    نا طه کند: نصست، تبیین پژوهه جانی دو هدف نا دنبال می
ای حسا رسگان؛ و دوم،   تردید حرفگه   ا های نفتانی های اخالقی و انحراف زرز ت، ر، انزش

تشریح نله زرز ت، ر شامط زرز ت، ر تعملی و زرز ت، ر اجرایی  ه زون خاص  ر اعمگال  
( صگونت  9010) 2ای هگانت هگ   پگژوهه  ناسگتای  ای موقعیتی حسا رسان کگه دن  تردید حرفه

 پذیرد. می
سا رسان کگه دن  ای ح شناختی  ر قضاوت حرفه های فردی و نوان  ا توجه  ه تأثیر ویژای

است، لاوم انجام مطالعه عبمی دن این زمینگه،  گا هگدف     مصتبف نشان دادن شدن های پژوهه
ای دن  هگای مصتبگف م تگو تردیگدارایی  گرای افگاایه تردیگد حرفگه          رنسی الگوی جنبگه 

ای آنان دن محیط ایران  یه از پگیه احسگاس    حسا رسان مستلط جیت  یبود قضاوت حرفه
ضگعف شصیگیتی حسا رسگان و عگدم نعایگت ا عگاد نوانگی دن م تگو         د. دن صونت وش می

 ینگد کگه نمونگه آن نا     ناپذیری می تردیدارایی توسط ایشان، حرفه حسا رسی لطمات جبران
 (.9010هایی مانند انرون مشاهدن نمود )وایت،  های مالی شرکت دن نسوایی توان می

 د شواهدپیام قضاوت شکاکانه اقدام شکاکانه ورودی شواهد

 هامشوق

 دانش

 ویژگیهای فردی

 تجربه حسابرسی و آموزش
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ایگری و   زریگق  یبگود تیگمیم    رای نقا ت موفق دن محیط حسا رسی، حسا رسگان  ایگد از   
کننگداان  گازان     صشی  گه مشگانکت   ای خود، کوشه مداومی دن جیت ازمینان قضاوت حرفه

کان و  ه حداکثر نساندن سطح نضگایت وی داشگته    سرمایه،  رآوندن ساختن انتظانات صاحو
 نسد.   اشند. این امر دن سطح حرفه حسا رسی دن شرایط حاضر کشون  ه نظر ضرونی می

 

 انی نظری مب
 ای حرفهترديد 

پژوهشگران ، دنیافته است ای اد یات مر و   ه تردید حرفهضمن  رنسی ( 9002نبسون )
کنند.  رخگی  گر ایگن  اوننگد کگه عمب گرد        کم  ه دو نوش ت،سیر می ای نا دست تردید حرفه

نا ای  ای از پژوهشگگران نیگا تردیگد حرفگه     است. عگدن « خنثی»استانداندها دن موضوع تردید 
 4نسد کمیسیون  ونس اوناق  یادانآمری گا  کنند.  ه نظر می توصیف می« شک فرضی»یک 

( مر و   ه 9002مدل نبسون ) . اشند  نا دن این خیوص اتصاذ نمودن« شک فرضی»دیداان 
دهگد کگه شگواهد ونودی     ای دن عمب رد حسا رسی نشان می کنندن تردید حرفه عوامط تعیین
های همران  ا تردید  گر   اذاند.  ر این اساس، قضاوت ردید تأثیر میهای همران  ا ت  ر قضاوت

ها، دانگه،   ها، ویژای عمب رد همران  ا تردید اثراذان است و این مواند خود متأثر از انگیان
ای  ( معتلد است دو نوع تردیگد حرفگه  9010و نحون آموزش حسا رسان است. هانت ) تجر ه
وجگود داند. تردیگد ذاتگی، ماهیگت ذاتگا       « 6تردید حالگت » و« 5تردید شصییتی یا ذاتی» ه نام 

دن حالی کگه تردیگد حالگت    ، کند و دن زول زمان ثا ت است ش اکانه یک فرد نا ترسیم می
 تواند  سته  ه دن  فرد از موقعیت افاایه یا کاهه یا د. تردیدی موقعیتی است و می

 
 77طرز تفکر

( پگیه از انجگام هگر عمبگی، دو نگوع      1222( و االویتان و  یگر ) 1220) 8 ه زعم االویتان
تعملگی و  »ایرد. آنیا این زگرز ف رهگا نا    زرز ف ر دن دو مرحبه نسبت  ه آن عمط ش ط می

زرفگی و تعمگق دن پگردازش شگواهد( و      )تأمگط،  گی  « تعمگق »و مراحط موند نظگر نا  « اجرایی
واهد( خواندنگد. دن مرحبگه تعمگق، افگراد دن     )تمرکا  ر یگک ناه گان تأییدکننگدن شگ     « اجرا»

خیوص این ه آیا  اید یک عمط نا انجام دهند و دن مرحبه اجرا دن خیوص این ه چگونه 
نماینگد )فریتگاس و هم گانان،     ایری مگی  نیای کنند تیمیم  اید  رای انجام یک عمط  رنامه
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ای  یگاان تردیگد حرفگه   دهگد کگه م   شناسی نشان می شدن دن حوزن نوان (. مطالعات انجام9004
تگر شگدن    ، امگا  گا زگوالنی   یا د میشود  ه شدت کاهه  هنگامی که فرد واند مرحبه اجرا می

؛ اگالویتان و  1220یا گد )اگالویتان،    نیگا افگاایه مگی    ای حرفگه مرحبه تعمگق، سگطح تردیگد    
(. این گه آیگا دسگت انی    9004؛ فریتاس و هم انان، 1222؛ االویتان و  یر، 1220هم انان، 

 .شودای اثراذان  اشد، موضوعی است که  اید  رنسی  تواند  ر تردید حرفه رز ت، ر میز

 
 9اخالقی های ارزش

ی مگال  ینسوای چندین های اخالقی منجر  ه وقوع نعایت ن ردن انزش اخیر یها دن سال
 گگه  ای حرفگگهو غیر یغیراخالقگگ یهگگا نویگگه تبعیگگت از  گگه دلیگگط انگگرونشگگرکت . اسگگت  شگگدن

 یتگگأثیر نفتانهگگا ارچگگه مم گگن اسگگت  ( معتلگگد اسگگت9005کگگنبن ) نسگگید.ونش سگگتگی 
 تگگرین  گگانگولگگی ایگگن مسگگئبه فروپاشگگی  ،  اشگگد ی کگگماخالقگگ یهگگا و لغگگاش ای حرفگگهغیر

دانایگی  دالن انزش  میبیگاند جیان نا  ه دنبال داند و  اعث از دست نفتن صدها  های شرکت
 از سگگوی یاخالقگگ مگگوازین و ای حرفگگه نفتگگان نگگا راین نعایگگت اصگگول  .شگگود مگگیسگگیامدانان 

و  اگگذانی ملگگرناتهگگای  هیئگگت ی،نظگگانتی هگگا ، هیئگگتکگگردن تحیگگیطحسا رسگگان، افگگراد 
هگای   ای از ویژاگی  .  گا توجگه  گه این گه تردیگد حرفگه      نسد میضرونی  ه نظر  انکان صاحو

(، ایگن موضگوع کگه    9002پذیرد )نبسگون،   های اخالقی( تأثیر می شصییتی فرد )مانند انزش
شگود   ای حسا رسگان مگی   های اخالقی موجو تضعیف تردید حرفه  ند نبودن  ه انزش ا پایآی

 .شود  اید  رنسی
 

 10رفتاری های انحراف

 حرفگه  زیگرا  ،داند فگراوان  اهمیگت  حسا رسگی  کگان  انحرافی هنگام اجرای عدم وجود نفتان
 هسگتند  مبگام  حسا رسگان   نگا راین . اسگت  صگداقت  و اسگتلالل  دن رایرنگدن اعتمگاد،   حسا رسی

نفتگان   (.9010 والگدمن، ) نماینگد  نعایگت  نا خگود  و کگان  حاکم  ر حرفه اخالقی استانداندهای
انحرافی، نفتانی اختیانی است،  ه این معنا که افگراد انگیگان کگافی  گرای پیگروی از قگوانین نا       

 کننگد  ندانند یا این ه  گه تصطگی از انتظگانات هنجگانی یگک  افگت اجتمگاعی انگیگان پیگدا مگی          
کننگگد ت،گگاوت  گگانز انگگواع    ( اسگگتدالل مگگی1227، 1225(. نا ینسگگون و  نگگت )1275)کگگاپالن، 
نونگد   های نفتانی دن این اسگت کگه ایگن نفتانهگا یگا مثسسگه حسا رسگی نا نشگانه مگی          انحراف
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فردی(. کانون  اعضای ارون حسا رسی است )انحراف میان آنیا )انحراف سازمانی( و یا هدف
ئا اهمیت است. ی ی از دالیگط ایگن اسگت کگه هگدف انحگراف موجگو        انحراف  ه دالیبی حا

شود: افرادی که دن ملا ط انحگراف سگازمانی    ایجاد ت،اوت کی،ی میمی میان اعمال انحرافی می
پذیرنگد ت،گاوت داننگد     فردی آسگیو  پذیرند احتماال   ا افرادی که دن ملا ط انحراف میان آسیو

تواننگد موجگو تضگعیف تردیگد      هگای نفتگانی مگی    نحراف(. این ه آیا ا9000)نا ینسون و  نت، 
 شوند، موضوعی است که  اید  رنسی شود. ای حسا رسان  حرفه
 

 پیشینه 

مشگتریان توسگط آشگوائر و     و حسا رسگان  دن میگان  ای حرفگه  تردیگد  و نا طه  گین اعتمگاد  
نشگانگر آن  ودکگگه   تحلیگق  ایگگن هگای  (  مگوند  رنسگی قگگران ارفگت. یافتگه    9017هم گانان ) 
 دن  افگاایه  دن و شود کان می صاحو از حسا رس کنونی منجر  ه جدایی قانونی اقدامات
انائگه   عوض،  ه نظر ایگن نویسگنداان،   دن. نیست مثثر ای حرفه تردید و شک ازکان  صاحو

 اعتمگاد  انشان، منجر  ه ایجادکان صاحو و حسا رسان اذانان  ه توسط ملرنات آزادی عمط
 .شود یم شناخت مناسو  ر مبتنی

 دهی او  گر تردیگد   جیت و تلبو دن خیوص احتمال شریک مثسسه انتلال دیداان تأثیر
 .  گرخالف اسگت   شگدن  رنسگی  ( 9017)  و تروتمن حسا رسان دن مطالعه هاندینگ ای حرفه
  گر  نظر شریک مثسسه حسا رسی  یان تأثیر ودن  ی  ر مبنی ،پیشین مطالعات ی  رخیها یافته
 کگم   گر احتمگال   شگریک  نظر دن مواندی که حسا رسان، مشصص شد ای حرفه تردید اعمال
 کگم  احتمگال  دال  گر  شگرکت توسگط شگریک    نظر مدیران  یان داشت، داللت مشتری تلبو
دن ارون حسا رسی ایجاد کند؛ اما اسگت،ادن م گرن    نا ای حرفه تردید و توانست شک تلبو،

 دهگی  جیگت  انگد کگه   آنیا نشان دادنهمچنین . است  شدنن توصیه حسا رسان از این نوی رد  ه
 .شود ای حرفه تردید افاایه  اعث دتوان می  یرونی و داخبی

 (  رنسگی شگد. آنیگا دنیافتنگد    9016توسط  رازل و هم گانان )  ای حرفهپیامدهای تردید 
 اسگت  مم گن  موجگود  امگا فرهنگگ   اسگت،   یشگتر  تردیگد  و شگک  خواستان حرفه این اارچه

 هگی   شگود  معبوم که کند،  ه خیوص زمانی مجازات ای حرفهتردید  خازر نا  ه حسا رسان
 .نبودن است خبری

 نیا  ر انزیگا ی  و ازالعات جستجوی  ر سازی چانچوب تأثیر( 9015) هم انان و کوهن
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 هگگای چگگانچوبتگگأثیر  آنیگگا. کردنگگد  رنسگگی منیگگ،انه نا انزش هگگای قضگگاوت دن ازالعگگات
 آن زگی  آثان این که فرآیندی و منی،انه انزش  رآوندهای دن حسا رسان مصتبف ناهنمای

 یچگانچو   نمگودن  فگراهم  کگه  داد نشان آنیاکان  نتایج. نمودند  رنسی نا پیوندد می وقوع  ه
 منیگ،انه  انزش  گرآوند   گر  ازالعگات،  انزیا ی شیون  ر تأثیر زریق از حسا رس  رای متوازن
 شگگواهد از  یشگگتر نا متضگگاد شگگواهد حسگگا رس کگگه نحگگوی  گگه اگگذاند مگگی تگگأثیر وی توسگگط

خطگر   وجگود  تیونی مبنگی  گر   موجو ایجاد امر این. دهد می قران است،ادن موند تأییدکنندن
 شگگیون  گگه منیگگ،انه انزش  گگرآوند  گگه نیایگگت دن کگگه شگگود مگگی  ااهمیگگت تحریگگف  گگاالی
 .انجامد می کانانه محافظه

حسا رسگی،  پیچیگدن    رآوندهگای   گا عنگوان  ای   ملالگه  دن (9015) هم گانان  و 11اری،یت
 ایگن   گه  و کردند  رنسی نا ای دن حسا رسی ، تردید حرفهنو دن  فرآیند و مش الت پیه

 نا شگدن   گرآوند  مستلط مبگال   زون  ه کنند سعی که این جای  ه که حسا رسان نسیدند نتیجه
دهنگد،  یشگتر    تطبیگق  مدیریت توسط شدن انائه انقام  ا  رآوندهایشان نا سنس و نمایند تعیین
 کگه  هنگگامی . نماینگد  تمرکگا کگان   صگاحو واحد  مدیریت حسا رسی فرآیند  ر دانند تمایط

 از  گیه  کگه  اسگت، آن دسگته از حسا رسگان    تناقض دن مدیریت م،روضات  ا شواهد  یرونی
 از ناچگان  و  گه  شگوند  موضگوع  ایگن  توانند متوجه نمی کنند، می ات ا مدیریت  ر اظیانات حد

 نیا توسط این متصییان شدن انائه نظرات  ر و ایرند می  یرن سازمانی  رون نظر متصییان
 .کنند می ات ا حد  یه از

( اقدام  ه   انایری تئونی سطح اسگتنبا  )چگگونگی دن    9011  وف و هم انان )
پذیری و مطبو یت یک موقعیت دن حگال وقگوع دن آینگدن نادیگک یگا آینگدن        افراد از ام ان
یا دنیافتنگد کگه ت، گر دن خیگوص یگک نفتگان       هگای حسا رسگی نمودنگد.آن    دون( دن محیط

ایری از استنبا  سطح  گاال  گه حسا رسگان اجگازن خواهگد داد تگا  گه جگای          حسا رسی  ا  یرن
ارفتانشدن دن جاییگات خگاص آن نفتگان، محتگوای اقتیگادی آن نا دن نظگر  گیرنگد. آنیگا         

ای حسا رسگی،  شواهدی انائه نمودند مبنی  ر این گه دنصگونت وجگود ا یگام دن اسگتاندانده     
توانگد نلگه    ، مگی است شدنهای قضاوت که  ر مبنای تئونی سطح استنبا  تدوین  چانچوب

زببانگگه  هگگای من،عگگت مگگثثری دن کگگاهه میگگاان اگگرایه حسا رسگگان  گگه پگگذیرش انتصگگاب   
 ان ای،ا نماید. کان صاحو
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(  یگگان نمودنگگد کگگه پگگردازش ازالعگگات  گگا اسگگت،ادن از   9002؛ 9010تگگروو و لیبگگرمن )
شگود. همچنگین  گه اعتلگاد      های )ت،اسیر( سطح  اال، موجو افاایه فاصبه نوانی مگی   استنبا

هگای سگطح پگایین  گر جاییگات ازالعگات متمرکگا هسگتند و ایگن امگر،  رنسگی             آنیا استنبا 
 سازد. های ازالعات نا  رای افراد دشوان می جایگاین

  گر  تأثیراذان های مثل،ه تبیین عنوان  ا پژوهشی نا( 1224) هم انان و دن ایران، حسینی
 توسگط  شگدن  انائگه  مگدل  از آنیا. دادند انجام فردی ا عاد  ر ت یه  ا حسا رسان ای حرفه تردید

 کردنگد  است،ادن مستلط حسا رسان ای تردید حرفه  ر تأثیراذان های مثل،ه تبیین  رای «هانت»
  گگین دن نا آنگگان ای حرفگگه تردیگگد و مسگگتلط حسا رسگگان فگگردی هگگای ویژاگگی میگگان انتبگگا  و

  رنسگی  موند حسا رسی حرفه دن و شاغط ایران نسمی حسا دانان جامعه مستلط حسا رسان
 امگط ع شگه  از متگأثر  مسگتلط  حسا رسگان  ای حرفگه  تردیگد  که داشتند انتظان آنیا. دادند قران

 و دانگه  جسگتجوی  پرسشگگر،  ذهگن  دن قضگاوت،  ایجاد وق،ه ن،س،  ه اعتماد خودمصتانی،
 و ن،گس   گه  اعتمگاد  دانه، نشان داد که جستجوی پژوهه این نتایج.  اشد سایر افراد دن 
 تگأثیری  گر   عوامگط  و سگایر  تأثیراگذان اسگت   حسا رسگان  ای حرفه تردید  ر سایر افراد دن 
 .ندانند ای حرفه  تردید

هگا و   توسط حاجی حسا رسان ای حرفه ای  ا قضاوت حرفه تردید های ویژای  ین انتبا 
 ا  و یحسا رس دن ینفتانهای  پژوهه نحوز دن آنیا پژوهه (  رنسی شد.1229هم انان )
 آنگان  قضگاوت  ا  ها ه این ویژایو نا ط انحسا رسای  حرفهتردید  های ویژای یهدف  رنس
 مثسسگات و  یحسا رسان سازمان حسا رسگ  شامط ی این پژوههآمانه جامع  ود.انجام شدن 
 تردیگد  یچیگان ویژاگ   کگه  . نتگایج نشگان داد   گود  یحسا دانان نسگم  هعضو جامع یحسا رس

و تردیگگد اعتلگگاد  گگه توانگگایی کنتگگرل نویگگدادها  ، دن قضگگاوت ایجگگاد وق،گگه، ی)اعتمگگاد فگگرد
مر گو   گه    تگأثیر  یشگترین   مگثثر اسگت. امگا   حسا رسگان   ایری تیمیم ر قضاوت و  (ای حرفه

کی،یگت قضگاوت و    کگه  گا افگاایه توجگه  گه آن،     اعتلاد  گه توانگایی کنتگرل نویگدادها  گود      
 یافت.  میافاایه ایری  تیمیم

حسا رسگان   ای حرفگه و قضگاوت   ای حرفگه ( انتبا   ین تردید 1222نویایی و هم انان )
مستلط نا دن  ین حسا رسان عضو جامعگه حسگا دانان نسگمی ایگران  رنسگی نمودنگد. نتگایج        

شگدن هگانت    ه از زریگق پرسشگنامه تعگدیط   حسا دان نسمی ک 150حاصط از پیمایه نظرات 
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حسا رسگان   ای حرفگه و قضگاوت   ای حرفگه دهد که  گین تردیگد    شدن  ود نشان می آونی جمع
 وجود داند.   دانی  معنیمستلط نا طه مثبت 

 یهگا  شگاخص   گین  انتبگا    رنسگی   گه  پژوهشگی  دن نیا (1221) هم انان و نژاد یعلوب
ایگن    گه  پاسگخ  این پژوهه، اصبی هدف. پرداختند حسا رسی کی،یت و تردیدارایی م تو
 ای نا طگه  حسا رسگی  کی،یگت  و مسگتلط  حسا رسان دن ای حرفه تردید  ین آیا که  ود پرسه
 نسگمی  جامعه حسا دانان عضو حسا رسی مثسسات شامط این پژوهه، قبمرو داند؟ وجود
 این تحلیگق  نتایج.  ودن است 1282تا  1286 های سال زی  یادان اوناق  ونس معتمد و ایران
 حسا رسگی  مثسسگات  دن حسا رسگی  کی،یگت  و تردیگدارایی  های شاخص میان که داد نشان
 داند. وجود معنادانی و مثبت نا طه ایران  ونس معتمد

ای  هگای اخالقگی و قضگاوت حرفگه     انزش پژوهشی( دن 1220یگانه و ملیودی ) حساس
کگان امگروز نیازمنگد تعگامالت      وکسگو  حسا رس نا  رنسی نمودند. آنیا عنوان کردنگد کگه   

 ی،غیراخالقگ  هگای  فعالیگت  و است. الاام تحییط سگود  یو نعایت مالحظات اخالق یاجتماع
 گه   ایگری  تیمیمیند آ. فرنماید نمیجامعه نا توجیه شدن دن  ی پذیرفتهکردانها ارفتن نادیدن

از  شگدن  تگدوین  ی گا مجموعگه ضگوا ط اخالقگ     یانطبگاق  یو از زریق  رنسگ  یصونت ساختان
ایگن  دن حگاکم  گر جامعگه قا گط تبیگین اسگت.        یاخالقگ  های انزشیا  ای حرفه یجانو نیادها

 یدن دو اگام انگیاشگ   یحسا رس های قضاوت ی ر چگونگ ای حرفهآیین نفتان  تأثیرپژوهه 
 گر   ای حرفهآیین نفتان  تأثیرکه  نشان داد یآمان های تحبیطنتایج  .شدمطالعه  ارایانه عمطو 
 .  دان استاگیاش و عمب رد حسا رسان معنان

 
  ها فرضیه

 اردد:  شر  مطر  می دینی این پژوهه  ها فرضیه
آنگان   ای حرفگه حسا رسان اثری معنادان  ر میگاان تردیگد    نوع زرز ت، ر : 1فرضیه اصبی 

 :  شود میهای  یشتر، سه فرضیه فرعی  ه شر  ذیط مطر   داند. همچنین  رای انجام  رنسی
   گر  گر   مبتنگی مبتنگی ))ای حسا رسگان دانای زگرز ت، گر تعملگی     ای حسا رسگان دانای زگرز ت، گر تعملگی       :  ین تردید حرفه:  ین تردید حرفه11-11فرضیه فرعی فرضیه فرعی 

و حسا رسگان  و حسا رسگان  ( ( کشگاند کشگاند   مگی مگی   شگواهد شگواهد   دندن  تعمقتعمق  وو  ت، رت، ر  سمتسمت   ه ه  نانا  حسا رسانحسا رسان  کهکه  دستونالعمبیدستونالعمبی
  وو  عمبگی عمبگی   انزیا یانزیا ی  سمتسمت   ه ه  نانا  حسا رسانحسا رسان  کهکه  دستونالعمبیدستونالعمبی   ر ر  مبتنیمبتنی))دانای زرز ت، ر عمبگرا دانای زرز ت، ر عمبگرا 

 معنادانی وجود داند. معنادانی وجود داند.   اختالفاختالف  ((کشاندکشاند  میمی  اظیاننظراظیاننظر
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طرز تفکر 

 حسابرس

 تردید حرفه ای

 تفکر تعمقی

 تفکر عملگرا

های ارزش

 اخالقی

های انحراف

 رفتاری

های اخالقی ارزش

 حسابرس

ناشی از انحرافات 

 سازمانی

ناشی از انحرافات 

 فردی فردیمیان 

ای حسا رسان دانای زرز ت، ر تعملی و حسا رسگانی  ای حسا رسان دانای زرز ت، ر تعملی و حسا رسگانی    :  ین تردید حرفه:  ین تردید حرفه11-99فرضیه فرعی فرضیه فرعی 
 است، اختالف معنادانی وجود داند. است، اختالف معنادانی وجود داند.     که دستوالعمبی  ه آنیا انائه نشدنکه دستوالعمبی  ه آنیا انائه نشدن

حسا رسان دانای زرز ت، ر عمبگرا و حسا رسگان  حسا رسان دانای زرز ت، ر عمبگرا و حسا رسگان    ایای  حرفهحرفه:  ین تردید :  ین تردید 11-22فرضیه فرعی فرضیه فرعی 
  دون دستونالعمط اختالف معنادانی وجود داند. دون دستونالعمط اختالف معنادانی وجود داند.

 ای حرفگه اخالقی حسا رسان اثگری معنگادان  گر میگاان تردیگد       های انزش: 9فرضیه اصبی 
 آنان داند.

 ای حرفگه نفتانی حسا رسان اثری معنادان  گر میگاان تردیگد     های انحراف: 2فرضیه اصبی 
های  یشتر، دو فرضگیه فرعگی  گه شگر  ذیگط اسگتنبا         ند. همچنین  رای انجام  رنسیآنان دا

 :شود می
میگان فگردی  گر تردیگد     میگان فگردی  گر تردیگد       هایهای  انحرافانحرافنفتانی ناشی از نفتانی ناشی از   هایهای  انحرافانحراف: اثر : اثر 22-11فرضیه فرعی فرضیه فرعی 

 حسا رسان معنادان است.حسا رسان معنادان است.  ایای  حرفهحرفه

دیگد  دیگد  سگازمانی  گر تر  سگازمانی  گر تر    هگای هگای   انحگراف انحگراف نفتگانی ناشگی از   نفتگانی ناشگی از     هایهای  انحرافانحراف: اثر : اثر 22-99فرضیه فرعی فرضیه فرعی 
 حسا رسان معنادان است.حسا رسان معنادان است.  ایای  حرفهحرفه

 .انائه شدن است 9ش ط دن مدل م،یومی این پژوهه 
 

 . مدل م،یومی9ش ط 

  



 57 های نفتانی ... های اخالقی و انحراف نله زرز ت، ر، انزش

 طرح آزمون
 هگای  انزشدن این پژوهه نله سه ویژای فردی میم و تأثیراذان شگامط زگرز ت، گر،    

ای حسا رسگان از زریگق زگر  آزمگون      نفتانی  ر اعمال تردید حرفگه  های انحرافاخالقی و 
ای و مگالی   کننداان، آزمون نا  گا  رنسگی ازالعگات زمینگه     . شرکتشود می رنسی  ای نایانه

کننگد. ایگن ازالعگات شگامط      ، آغگاز مگی  «پیمان انی آل،گا »، یعنی شرکت فرضی کان صاحو
دن جگدولی انائگه   کگان   صاحوهای مالی  های آن است. صونت توصی،ی از شرکت و فعالیت

کننگداان   . شگرکت اسگت   شدنر شود که میاان مصانج  رآوندی ت میط پیمان دن آن ذک می
های حسا رسگی مر گو   گه مصگانج  گرآوندی ت میگط        همچنین ازالعاتی دن خیوص نویه

 .کنند  میدنیافت کان  صاحوپیمان توسط 
و کگان حسا رسگی، جسگتجو  گرای     کان  صاحوکننداان پس از  رنسی ازالعات  شرکت

قبگگم شگگواهد  گگه    10 نصسگگتای،  کننگگد. دن  رنامگگه نایانگگه   شگگواهد مر گگو  نا آغگگاز مگگی   
 رانگیگا نا ایجگاد    شود که چیان قبم آن من،ی است و محیطی شک می انائه کننداان شرکت

 رآوندی  یه از حگد انجگام دادن اسگت،    کان  صاحودهند  کنند که دن مجموع نشان می می
شگوند و دو قبگم آن مثبگت     قبم خنثی که تا حد زیادی  ه کان حسا رسگی مر گو  نمگی    چیان

 رآوندی منی،انه انجام دادن است.  ا هگر  کان  صاحودهند که  است که دن مجموع نشان می
شگگود. هگگر  دنصگگد  یشگگتر زمگگان صگگرف مگگی   10مرتبگگه جسگگتجوی متگگوالی  گگرای شگگواهد،   

امط پگنج  تبه ادامه دهد، هگر صگ،حه از  رنامگه شگ    تواند جستجو نا تا چیان مر کنندن می شرکت
شگود.   مثبت( دن آن نعایگت مگی   ، خنثی ومن،ی ه ترتیو ) 1و  9، 9قبم شواهد است و نسبت

سه مدیر انشد حسا رسی که فیرست شواهد فوق  ه آنیا انائه شگد، ات،گاق نظگر داشگتند کگه      
.  رنامگه  اسگت   شگدن انجگام    ندی این شواهد  ه سه دسته مثبت، من،ی و خنثی  ه دنستی تلسیم

انزش نیسگت، یگک  گازن     ی گ ما ون  ه منظون تأیید این حلیلت که جستجوی مداوم شگواهد  
( و 9010کند. تعیین این  ازن زمگانی  گا پگژوهه مونتیگگ )     تعیین می ها  آزمودنی زمانی  رای

نیا  ا اجرای کان حسا رسگی همصگوانی داند. سیسگتم همچنگین  گه صگونت خودکگان تعگداد         
شدن تا پایان اظیاننظر  شدن، مدت زمان  رنسی شواهد و زمان کبی صرف ستجوهای انجامج

.  گگرای اللگگای زگگرز ت، گگر،  کنگگد مگگی ایگگری انگگدازنکننگگدن نا ثبگگت و  توسگگط هگگر شگگرکت 
دن خیگوص  » کننگد:  داان دن اگرون ت، گر تعملگی ایگن عبگانت نا مشگاهدن مگی       کنن شرکت
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نا  اتوجگه  گه ملاصگد     شگدن  انائگه نید )شگواهد  شود، کبی ف ر ک شواهدی که  ه شما انائه می
مدیریت از  رآوند و  ه صونت ی جا دن نظر  گیرید(: دالیط این گه چگرا  گرآوند مگدیریت     

توانگد دانای تحریگف  ااهمیگت  اشگد نا      تواند منی،انه  اشگد و یگا چگرا ایگن  گرآوند مگی       می
 مشگگاهدن نا رزیگگ عبگگانت اجرایگگی، ت، گگر اگگرون دن داانکننگگ شگگرکتو « فیرسگگت نماییگگد.

 شگدن  انائه شواهد) کنید ف ر جائی شود، می انائه شما  ه که شواهدی خیوص دن»:کنند می
 توانگد  مگی  مگدیریت   گرآوند  چگونگه  این گه  دالیگط  ؛( گیرید نظر دن تک تک صونت  ه نا

 فیرسگت  نا  اشگد   ااهمیگت  تحریگف  دانای توانگد  مگی   رآوند این چگونه یا و  اشد منی،انه
 اللگای   گر  مبنگی  دسگتونالعمبی  هگی   مستندسگازی،   گدون  اگرون  دن کننداان شرکتنمایید. 
 .کنند نمی دنیافت شواهد مستندسازی یا خاص ت، ری

شگدن دن    ا توجه  ه ماهیت متغیرهای مسگتلط و وا سگته،  گرای  رنسگی انتبگا  و آثگان انائگه       
آزمگون تحبیگط   دو نمونگه مسگتلط،   -tهگای آمگانی    هگا و آزمگون   هگای پگژوهه از نوش   فرضیه

وانیگگانس، ضگگریو همبسگگتگی پیرسگگون و کروسگگ ال والگگیس و همچنگگین از نوش آمگگانی      
( 94)ویگرایه   AMOSو  SPSSافاانهگای   ( دن نگرم SEM) 19 ندی معادالت ساختانی مدل

سازی عب ی یا مدل معگادالت   یا مدل 12شود. تجایه و تحبیط ساختانهای کووانیانس است،ادن می
هگای پیچیگدن اسگت. از     ترین نوشیای تجایه و تحبیط ساختانهای دادن ساختانی ی ی از اصبی

آنجا که دن پژوهه حاضر چند متغیر مسگتلط وجگود داند کگه مگی  ایسگتی اثگر آنیگا  گر نوی         
 یا د. متغیرهای وا سته موند  رنسی قران ایرد است،ادن از مدل معادالت ساختانی ضرونت می

 

 نمونهو جامعه 
شگامط حسا رسگان شگاغط دن مثسسگات حسا رسگی دولتگی و        جامعه آمگانی ایگن پگژوهه   

خیوصی است که حسا دان نسمی یا حائا شرایط شرکت دن آزمون حسا دان نسمی هسگتند.  
های نفتانی حسا رسان  گر   های اخالقی و انحراف  ه منظون  رنسی نا طه  ین زرز ت، ر، انزش

زگون تیگادفی انتصگاب      سترس،  گه حسا رس دن د 902ای متش ط از  ای آنیا، نمونه تردید حرفه
است.  ا توجه  ه دسترسی پژوهشگران  ه زیگف وسگیعی از حسا رسگان شگاغط دن سرتاسگر       شدن

کشون و مثسسات مصتبگف کگه  گه واسگطه تگدنیس آنیگا دن نلگا  مصتبگف کشگون و محافگط           
اسگت و ام گان مشگانکت ایگن افگراد دن پگژوهه و همچنگین         ای اونااون حاصگط شگدن   حرفه
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نظرات مدیران مالی شاغط دن حگوزن پیمان گانی و حسا رسگان خگاص ایگن صگنعت و       دنیافت 
ای متش ط از زیف متنگوعی از حسا رسگان    مشانکت آنیا دن این پژوهه، نمونه انتصا ی، نمونه

اسگت. حجگم نمونگه متناسگو  گا        شاغط دن سگطح کشگون و مثسسگات مصتبگف نا دن  رارفتگه     
یگا ی  گر اسگاس معگادالت       وهه است که نوی رد مدلنوی رد تحبیط موند است،ادن دن این پژ

ساختانی است. تعیین حجم نمونه دن این نوی رد  ا نوی ردهای معمول ت،اوت داند و حجگم  
شگود. ایگن نوی گرد آمگانی مبتگی  گر        هگای محاسگباتی تعیگین نمگی     نمونه  گا اسگت،ادن از فرمگول   

شگدن توسگط استیونسگن دن     نائگه نارسیون چندمتغیرن اسگت؛ از ایگن نو،  گا توجگه  گه پیشگنیاد ا      
نمونگه   گه ازای هگر متغیگر      90الگی   15(، دننظر ارفتن تعداد 1284پژوهه هومن و عسگری )

( نیگا  1287) 14نسد.  نتبگر و چگو   شدن دن مدل معادالت ساختانی منطلی  ه نظر می ایری اندازن
شدن وجگود   ایری غیر اندازنمت 8اند. نظر  ه این ه دن این پژوهه  این امر نا موند تأیید قران دادن

داند )تعداد متغیرهای اصبی و ا عگاد آنیگا( و  گا توجگه  گه داوزببانگه  گودن شگرکت دن آزمگون          
%(، حجگم  10کننگداان )نیگاش تلریبگی     شدن و احتمال عدم پاسصگویی  رخی شرکت زراحی

پگژوهه دن  ها دن ایگن    پاسصنامه قا ط استناد است. آزمودنی 902شدن شامط  نمونه دننظر ارفته
ن،ر( آزمونی  ا هدف اللگای زگرز ت، گر     76 ندی شدند. ارون نصست ) سه ارون مصتبف دسته
ن،گگر( کگگه اگگرون کنتگگرل  گگود آزمگگونی فاقگگد دسگگتونالعمط مشگگصص    62تعملگگی، اگگرون دوم )

ن،ر( آزمونی  ا هدف اللای زرز ت، ر عمبگرا دنیافگت نمودنگد.    64مستندسازی وارون سوم )
شونداان، ترتیبی اتصگاذ نماینگد تگا     می آزمون و آزمونئند تا  ا نصد داپژوهشگران سعی نمود
زون هم زمان دن هر سه ارون آزمایشی قران ایرند. سنس  شونداان  ه تعداد مناسبی از آزمون

 های آمانی نله هر یک از متغیرهای میم آزمون اردید.  ه کمک نوش
 

 متغیرهامتغیرها
 متغیر وابسته

ای  گا اسگت،ادن از دو معیگان قضگاوت شگ اکانه و عمب گرد        حرفگه : تردید (PS)ای  تردید حرفه
(. قضاوت ش اکانه حسا رسگان  گا اسگت،ادن    9010شود )مونتیگ،  ش اکانه حسا رسان سنجیدن می

( و انزیگا ی  LMMکگان )  از دو معیان انزیا ی خطر وجود تحریف  ااهمیگت دن  گرآوند صگاحو   
ش اکانه آنان نیا  گا اسگت،ادن از سگه معیگان      ( و عمب ردLRAکان ) احتمال اصال   رآوند صاحو

(، زمان صرف شگدن  گرای  رنسگی    NOSتعداد دفعات جستجوی شواهد  یشتر توسط حسا رس )
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( TTشدن  رای انجگام آزمگون )   ( و زمان کبی صرفTOSو جستجوی شواهد توسط حسا رس )
 (.9012؛ هانت و هم انان، 9010ایرد )مونتاگ،  موند آزمون قران می

 
 رهای مستقلمتغی

(:  گگه منظگگون سگگنجه زگگرز ت، گگر و نگگگرش حسا رسگگان نسگگبت  گگه    MS) زگگرز ت، گگر
که شگامط  گی زرفگی و انائگه      «زرز ت، ر تعملی»موضوعات، دو زرز ت، ر مصتبف  ه شر  

که دن رایرنگدن کگاهه    «زرز ت، ر عمبگرا»ت،اسیر سطح  اال )کبی نگر( از شواهد است و 
نگگر(   نیای  رای انجام یک عمگط )جائگی   ن نحون  رنامهایری دن ان زرفی و تیمیم سطح  ی

؛ فریتگگاس و 1222؛ اگالویتان و  یگر،   1220؛ اگالویتان و هم گانان،   1220اسگت )اگالویتان،   
. میاان شود میاز زریق زر  آزمون ) صه الف آزمون(  ه مصازبان اللا  .(9004هم انان، 

های مصتص  ه هر یک از این   ندی زرز ف ر تعملی و عمبگرا از زریق انائه عبانات و جمبه
 شود. می ایری اندازن پژوههشونداان  زرز ف رها  ه پرسه

اخالقی حسا رسان که  ا اسگتناد   های انزش ه منظون انزیا ی  (:MV)اخالقی  های انزش
سگنجه حساسگیت  گه مسگائط     »، از آزمگون  اسگت  شگدن شصیی آنگان تعگدیط    های ویژای ه 

آزمگون مگوند نظگر     ) صگه ب آزمگون(.   است شدن( است،ادن 9011) 15انیس تری ی« اخالقی
هگای   آزمگون  و حگذف نلگا  ضگعف    عیگ کگه از تجم  طیگ دل نیگ  گه ا اسگت و   اگاانن  44 شامط
 یاسگتانداند و معتبگر  گرا    یا گاان  سگت، ا  دست آمدنه اونااون   یها پژوهه شدن دن انجام
   .ی استاخالق یها انزش یریا اندازن

 16«میگان فگردی   هگای  انحگراف »: نفتان انحرافگی دن دو سگطح   (DBنفتانی ) های انحراف

(IDB)  17«سازمانی های انحراف»و (ODBاندازن )  نگدی مگوند نظگر  گا      . زبلهشود میایری 
نفتانی  های انحراف.  ه موجو این مطالعات، است شدنتوجه  ه نتایج مطالعات پیشین انجام 

که  ا هدف آسیو زدن  ه اعضای ارون حسا رسی  شوند می ندی  دن دو سطح مصتبف زبله
 و هم گانان،  جیاکالون ؛1227  ایا و هم انان،)پذیرند  و آسیو زدن  ه مثسسه صونت می

میگان فگردی و    هگای  انحگراف سگئوالی ) گا توجگه  گه      12.  دین منظگون، یگک آزمگون    (1227
 از سگری  دن آن یگک  کگه  شگود  مگی زراحگی   سگازمانی مگد نظگر پژوهشگگر(     هگای  انحگراف 
 انائگگه کننگگداان شگگرکت  گگه «فگگردی میگگان» و «سگگازمانی» سگگطح دو دن هگگای نفتگگانی انحگگراف

   شود. می محاسبه نفتانها این دن آنان مشانکت میاان و اردد می
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 متغیرهای کمکی

داان  گگا کننگگ شگگرکتذاتگگی  ای حرفگگه: میگگاان تردیگگد ذاتگگی )شصیگگیتی( ای حرفگگهتردیگگد 
پرسگه دن ملیگاس    20( کگه شگامط   9010هگانت )  ای حرفگه ایری از پرسشگنامه تردیگد     یرن

 هگای  ویژاگی  ایگری  انگدازن . هانت این پرسشنامه نا  گا هگدف   شود میلی رت است سنجیدن 
آنان زراحگی نمگودن اسگت.  گا توجگه  گه        ای حرفهداان و میاان تردید کنن شرکتشصییتی 

وافگق(، محگدودن   :  سگیان م 6:  سیان مصالف تگا  1است،ادن از ملیاس لی رت دن این پرسشنامه )
دهنگدن تردیگد    متغیگر  اشگد و افگاایه امتیگاز نشگان      180تگا   20د از توانگ  مگی امتیازهای مم ن 

شصیگیتی آنگان    ای حرفگه داانی که میاان تردیگد  کنن شرکتشصییتی  یشتر است.  ای حرفه
 ذاتی  یشتری نیا هستند.   ای حرفه االست، صرف نظر از شرایط، دانای تردید 

داان از نویگدادهای پگیه نو   کنن شرکت: سطح استنبا  داانکنن شرکتسطح استنبا  
کنندن(،  ا است،ادن از هشت پرسه  رارفتگه از پگژوهه    نگر  ودن شرکت نگر یا جائی )کبی
صگگونت انتصگگاب توصگگیف خگگاص و  . دنشگگود مگگی( سگگنجیدن 9006و هم گگانان ) 18فوجیتگگا
یف کبی نگر و انتااعی  ه صونت انتصاب توص و دن -1داان نمرن کنن شرکتنگر،  ه  جائی

هگای   + متغیر است. مجموعگه پاسگخ  8تا  -8ایرد. محدودن نمرات  ین  + تعبق می1آنیا نمرن 
داان دن محگدودن ت، گر تعملگی و مجموعگه     کنن شرکتدهندن قرانداشتن   ا نمرن مثبت نشان

 دهندن قرانداشتن آنان دن محدودن ت، ر اجرایی است.    های  ا نمرن من،ی نشان پاسخ
( از 9010شگگدن توسگگط مونتیگگگ )  :  گگا اسگگتناد  گگه مطالعگگه انجگگام مناسگگو  گگودن آزمگگون 

 ه یگازدن پرسگه دن خیگوص اف انشگان و نیگا خگود آزمگون         شدکننداان خواسته  شرکت
داان  گه  کننگ  هگا دن مجمگوع مگواندی ماننگد میگاان اعتمگاد شگرکت        پاسخ دهند. این پرسگه 

، میگگاان اعتمگگاد  کگگان صگگاحوانزیگگا ی خگگود از  گگرآوند مصگگانج ت میگگط پیمگگان توسگگط     
کنگگد، میگگاان دن    گگه آنیگگا انائگگه مگگی کگگان  صگگاحوکننگگداان  گگه ازالعگگاتی کگگه   شگگرکت
متوجگه آنیگا اسگت، میگاان اهمیتگی کگه       کان  صاحوکننداان از خطری که از جانو  شرکت
ت پرسه دیگر که  ه زون مستلیم  ا دن  از قائبند و ه،کان  صاحوداان  رای کنن شرکت

 .شود میکان حسا رسی مر و  است نا شامط 
داان کننگ  شرکت: میاان مرتبط  ودن آزمون  ا هدف آن از دیداان مرتبط  ودن  ا هدف

 شگدن  انائگه  هگای  پاسگخ دان میگان   . هدف  رنسی احتمال وجود اختالف معنگی شود می رنسی 
ایگن پرسگه اسگت کگه آیگا آزمگون مگوندنظر  گا هگدف          دن  گه  کننگ  شرکتی ها توسط ارون
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شدن  رای آن مرتبط اسگت یگا خیگر. دن واقگع هگدف ایگن متغیگر،  رنسگی میگاان تعیگد            تعیین
ای  شدن دن این پژوهه است.  دین منظگون پرسشگنامه   داان نسبت  ه هدف تعیینکنن شرکت
(  گا هگدف  رنسگی    :  سیان موافگق 10:  سیان مصالف، تا 1سئوال دن زیف لی رت )از  5حاوی

شگود )مونتیگگ،    داان نسبت  ه انتبا  آزمون و هدف آن زراحگی مگی  کنن شرکتنظر کبی 
تا از احتمال انائه پاسخ  گدون   است  شدنای زراحی  (. سئواالت این پرسشنامه  ه اونه9010

تعمق تا حد ام ان اجتناب شود؛  ه نحوی که  رخگی سگئواالت مع گوس ی گدیگر زراحگی      
 اند.  شدن

؛ از زریگق  شگود  مگی دن این پژوهه  ه زون عمدن دو نوع متغیر )وا سته و مستلط( تعیگین  
شگود.   یی  رای مسئبه ایجاد مگی ها حط یا نان ها تجایه و تحبیط متغیر وا سته، ام ان یافتن پاسخ

اخالقگگی و همچنگگین  هگگای انزشزگگرز ت، گگر ) گگا دو  عگگد(،   " گگا ایگگن توصگگیف، متغیرهگگای  
 "ای حرفگه تردیگد  "متغیرهای از نوع مستلط هستند و متغیر  " ا دو  عد(نفتانی ) های انحراف

که مبتی  ر مگدل م،یگومی    AMOSمتغیر وا سته است. مدل م،یومی نسم شدن دن نرم افاان 
. دن این مدل اثر سگه ویژاگی میگم شصیگیتی زگرز      است شدن انائه 2پژوهه است دن ش ط 

دن دو سگگطح  (DBنفتگگانی ) هگگای انحگگرافو  (MVاخالقگگی) هگگای انزش(، MSت، گگر)
(   گر معیانهگای تردیگد    ODB) «سگازمانی  های انحراف»و  (IDB) «میان فردی های انحراف»

کگگان  صگگاحوانزیگگا ی خطگگر وجگگود تحریگگف  ااهمیگگت دن  گگرآوند  شگگامط  (PS) ای حرفگگه
(LMM )،  کان  صاحوانزیا ی احتمال اصال   رآوند(LRA )،     تعگداد دفعگات جسگتجوی

شدن  رای  رنسگی و جسگتجوی شگواهد     (، زمان صرفNOSشواهد  یشتر توسط حسا رس )
ا انایگه مگدل    گ ( TTشدن  گرای انجگام آزمگون )     ( و زمان کبی صرفTOSتوسط حسا رس )

 .  است شدنمعادالت ساختانی توضیح دادن 
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 AMOSشدن دن نرم افاان   . مدل م،یومی نسم2ش ط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ها روش تجزيه و تحلیل داده
 آغگاز  حسا رسگان   گین  شگدن  توزیگع  زر  آزمگون  از ازالعات استصراج پژوهه  ا اصبی مرحبه

آونی و سنس  گا اسگت،ادن    ازالعات مندنج دن سایت زراحی شدن  رای آزمون جمع اردد. ا تدا  می
شگود. دن ادامگه  گا اسگت،ادن از      ( معادالت ساختانی آن تعیین مگی 94)ویرایه  AMOSافاان  از  نرم

دو -tآمگانی پانامتریگک    هگای  آزمگون  انتبا   ین متغیرهای پگژوهه  گه کمگک    SPSS نرم افاان 
(، آنگگالیا کووانیگگانس  One-way ANOVAنمونگگه مسگگتلط، آنگگالیا وانیگگانس یگگک زرفگگه )    

(ANCOVA ( آنگگگگالیا وانیگگگگانس چنگگگگدمتغیرن ،)MANOVA کووانیگگگگانس چنگگگگدمتغیرن ،)
(MANCOVA ضگگریو همبسگگتگی پیرسگگون و نارسگگیون چنداانگگه و همچنگگین آزمگگون ،) ی هگگا

 .ایرد می قران  رنسی موند ها، فرضیه والیس -آمانی کروس ال

ها  کووانیانس حاصط از دادن-ی وانیانسها دن این ت نیک  ا است،ادن از  رنسی ماتریس
مدل موندنظر و معنا دانی انتبا   ین عوامط  رنسی  شگد.  و مدل م،یومی پژوهه، دنستی 

هگای   همچنین  ا است،ادن از نوش تحبیط  چنداروهی، ام ان ملایسه این نوا ط دن  ین ارون
ای فراهم اردید.  ه عالون،  ا است،ادن از ایگن مگدل آمگانی     ی حرفهها مت،اوت جنسیتی و ندن

ی هگا  فرضگیه (  گرای هگر فگرد  دسگت  آمگد و      اهگ  ی موندنظر )آزمونها ی عامبی سازنها نمرن
 شد.   آزمونهای مناسو آمانی  پژوهه  ا است،ادن از نوش
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   روايی و پايايی
ا تدا  گا  .  رنسی اردید آونی ازالعات  جمع ا اان پایایی و نصست نواییدن این تحلیق، 

حسا رس، از زریگق آزمگون آل،گای کرونبگای پایگایی       20ملدماتی شامط  نمونهدننظر ارفتن 
 یانگر پایایی سگازن   7/0نبای  یشتر از وا اانهای آزمون سنجیدن شد. ملدان ضریو آل،ای کر

ی همسگان و  هگا  کگه دانای ااینگه   پرسگه هگر دسگته    ،نظر  ود. دن محاسبه این ضگریو  موند
 گا هگم و   ای   ااینگه  5 های  پرسه مثال )ند دش  یم ،  اید  ه زون جدااانه آزمون ودند مساوی
، بگود ضگریو کرونبگای میگم ن    دناالت( ثها )از نظر امتیاز س  ا هم(. ترتیو اویه ای  ااینهسه 

  :شود  ه شر  زیر محاسبه می،ها هر یک از پرسه چون این ضریو  ر اساس وانیانس

 

 

 
siو هگا  نمگرن  کگط وانیگانس   S2 هگا،  تعگداد اویگه  معرف  kکه دن آن 

وانیگانس نمگرات    2
   .است شدن انائه 1نتیجه پایایی ا اانهای پژوهه دن جدول  ام است.i مر و   ه اویه شمانن

 های م،یومی   .  رنسی پایایی سازن1جدول 
 ملدان آل،ای کرونبای تعداد سثاالت نام سازن

 25/0 12 آزمون نفتان انحرافی

 25/0 7 های میان فردی انحراف -

 27/0 19 های سازمانی  انحراف -

 29/0 44 اخالقی  های انزشآزمون 

 82/0 20 پرسشنامه تردید ذاتی

 

و ت نیگک مگدل    AMOSآونی شگدن و نگرم افگاان     هگای جمگع    دن مرحبه  عد  ا است،ادن از نمونه
  ا دو نوی رد کبی موند  رنسی قران ارفت:   ها  ندی معادالت ساختانی نوایی سازن این ا اان

دهنگد یگک     هایی که نشان مگی   های نی ویی  رازش: شاخص  تعیین شاخص -نوی رد اول
 .  است ماتریس کووانیانس  ین متغیرهای شاخص  ه  ازتولید مدل مشصص تا چه حد قادن

 : نوایی سازن نشگان ایری اندازنمتغیرهای پنیان دن مدل  تعیین نوایی سازن -نوی رد دوم
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ان تا چه حد نمایندن واقعی سازن تئونی ی هستند کگه  گرای   مجموعه متغیرهای آش  دهد  می
کننگدن    یا مجموعه متغیرهای آش ان تا چگه حگد مگنع س    است  آنیا زراحی شدن ایری اندازن

 .است  آنیا دن نظر ارفته شدن ایری اندازنمتغیر پنیان مر وزه هستند که  رای 
( دن MVهگای اخالقگی )   انزش ( وDBی نفتگان انحرافگی )  هگا  نتیجه مگدل تحبیگط عگامبی سگازن    

ی نی گویی  گرازش، ایگن مگدل از     هگا  است.  ا توجه  ه ملادیر مر گو   گه شگاخص    شدن  انائه 9جدول 
ی ایگن پگژوهه دن سگطح خگوب و     هگا  ی نی ویی  گرازش و  گا توجگه  گه دادن    ها لحاظ همه شاخص

زش خگو ی نیسگت،   دهد این مگدل دانای  گرا   حداقط قا ط قبولی قران داند. تنیا شاخیی که نشان می
تواند حجم زیاد نمونه  اشد و  گه همگین دلیگط قا گط       دو است که دلیط آن می دنآزمون کای  pملدان 

اغماض است. همچنین  رنسی معنادانی  انهای عامبی )ضگرایو نارسگیونی( مگدل تحبیگط عگامبی      
ر  شگدن معنگادان   های اخالقی نشان داد که تمام  انهای عگامبی مطگ   های نفتان انحرافی و انزش  سازن

 است. 50/0تمام سواالت  یشتر از  دنهستند و ملدان  ان عامبی 
های نفتان انحرافی و   های نی ویی  رازش مدل تحبیط عامبی سازن  . شاخص9جدول 

 های اخالقی انزش

نوع شاخص نی ویی 
  رازش

 اخالقی های انزش نفتان انحرافی
 شاخص نی ویی

 نتیجه  رازش مشاهدن شدن
 نی وییشاخص 

 نتیجه  رازش مشاهدن شدن

 برازش خوب  (902)33/965 برازش خوب 2 61/245(151) (df)مقدار آماره مقدار آماره 

P-value   آزمون آزمون2 05/0> برازش خوب 07/0 برازش نامناسب 

 برازش خوب 07/1 برازش خوب 62/1 به درجه آزادیبه درجه آزادی  2نسبت آماره نسبت آماره 

RMSEA 06/0 برازش خوب 02/0 برازش مورد قبول 

P(RMSEA<0.05) 22/0 برازش خوب 99/0 برازش خوب 

CFI 98/0 برازش خوب 99/0 برازش خوب 

NNFI 98/0 برازش خوب 99/0 برازش خوب 

GFI 88/0 برازش مورد قبول 88/0 برازش مورد قبول 

AGFI 86/0 برازش مورد قبول 86/0 برازش مورد قبول 
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 آمار توصیفی
  ها  آزمودنیبررسی همگنی 

ای   و ازالعات جمعیت شناختی پژوهه، پرسشنامه ها  آزمودنی ه منظون  رنسی همگنی 
دن سه ارون آزمایشی  ا اسگت،ادن از   ها  آزمودنی متش ط از هشت سثال زراحی  شد. همگنی

 41سال،  40تا  21سال،  20تا  91) ها  آزمودنی های مصتبف سنی   ندی  معیانهایی مانند: دسته
 11سال،  10تا  4)مرد و زن(، سوا ق کانی ) آنان سال  ه  اال(، نوع جنسیت 50سال و  50تا 
سگال(، تجر گه کگانی دن صگنعت پیمان گانی ) بگی/        90سال و  یه از  90تا  16سال،  15تا 

مینگه  محط خدمت ) صگه دولتگی/  صگه خیوصگی(،اذناندن دونن آموزشگی دن ز      خیر(،
حسا رسی پیمان انی ) بی/ خیر(، ملیاس محگیط کگان )مثسسگه کوچگک، مثسسگه  گانگ،       

)حسگگا رس یگگا حسگگا رس انشگگد،  آنگگان دانای نماینگگدای و سگگایر( و موقعیگگت شگگغبی فعبگگی 
نتگایج حاصگط از    سرپرست یا سرپرست انشد، مگدیر یگا شگریک حسا رسگی( سگنجیدن شگد.      

ر  شدن دن ایگن پرسشگنامه  گه شگر      دو ت،اوت دنخیوص عوامط مصتبف مط آزمون کای
 است.  2 جدول

 ها  آزمودنی . جمعیت شناختی2جدول 
 کل 50بیشتر از  50تا  41 40تا  31 30تا  21 سن )سال(

 کل
 203 8 39 98 58 تعداد

 00/1 04/0 19/0 48/0 29/0 درصد

 کل 20بیشتر از  20تا  16 15تا  11 10تا  4 سابقه کار )سال(

 کل
 203 17 26 35 125 تعداد

 1 08/0 13/0 17/0 62/0 درصد

مقیاس محیط کار 

 )اسمی(
 کل سایر دارای نمایندگی موسسه بزرگ موسسه کوچک

 کل
 203 23 7 98 75 تعداد

 1 11/0 03/0 48/0 37/0 درصد

موقعیت شغلی فعلی 

 )اسمی(

حسابرس ارشد 

 یا حسابرس

سرپرست یا سرپرست 

 ارشد حسابرسی

 مدیر حسابرسی یا

 شریک حسابرسی
 کل سایر

 کل
 203 17 12 90 84 تعداد

 1 08/0 06/0 44/0 41/0 درصد

 کل مرد زن جنسیت )اسمی(

 کل
 203 153 50 تعداد

 1 75/0 25/0 درصد



 67 های نفتانی ... های اخالقی و انحراف نله زرز ت، ر، انزش

تجربه در پیمانکاری 

 )اسمی(
 کل خیر بلی

 کل
 203 25 178 تعداد

 %100 %3/12 %7/87 درصد

 کل خیر بلی گذراندن دوره )اسمی(

 کل
 203 61 142 تعداد

 1 30/0 70/0 درصد

مقیاس نوع محیط کار 

 )اسمی(
 کل بخش خصوصی بخش دولتی

 کل
 203 124 79 تعداد

 1 61/0 39/0 درصد

 
جدول، اختالف معنادانی میان نحون توزیع این عوامط دن میان سه  این  ا توجه  ه نتایج

. از این نو، نتایج  دست آمدن تحت تأثیر عوامط مذکون شود میمشاهدن ن آزمودنیارون 
دن سه ارون مصتبف  ا توجه  ه این عوامط، توزیعی همگن ها   آزمودنینبودن است و توزیع 

 . ودن است

 دن سه ارون ها  آزمودنیمتغیرهای کنترلی همگنی 
متغیرهگگای کنترلگگی دن ایگگن پگگژوهه شگگامط میگگاان مناسگگو  گگودن آزمگگون از دیگگداان     

هگا دن    ها، میاان انتبا  آزمون  ا هدف آن از دیداان آنان، سطح استنبا  آزمودنی  آزمودنی
آزمون و میاان تردید ذاتی حسا رسان  ود. اثر دو متغیر کنترلی میاان مناسو  گودن آزمگون   

ها و میاان انتبا  آزمگون  گا هگدف آن از دیگداان آنگان،  گا اسگت،ادن از          از دیداان آزمودنی
والگگیس دن میگگان سگگه اگگرون  رنسگگی  شگگد.  گگدین منظگگون   -ناپگگانامتری کروسگگ الآزمگگون 
(  ا هدف  رنسگی احسگاس کبگی    10تا  1سئوال دن زیف لی رت )از  11ای حاوی   پرسشنامه
: 1سئوال دن زیف لی گرت )از   5ای حاوی   ها نسبت  ه آزمون و همچنین پرسشنامه  آزمودنی

هگا نسگبت  گه انتبگا        هدف  رنسی نظر کبی آزمگودنی :  سیان موافق(  ا 10 سیان مصالف، تا 
اسگمیرنف کگه    -آزمون و هدف آن تییه اردیگد.  گا توجگه  گه نتگایج آزمگون کبمگواروف       

ح ایت از عدم  پیروی متغیرها از توزیعی نرمال دن ایگن  صگه داشگت، اسگت،ادن از آزمگون      
والگیس   - الوالیس مناسو تشصیص دادن شد. نتگایج آزمگون کروسگ   -ناپانامتری کروس ال

ها دن سه ارون مصتبگف دن مگوند مناسگو      نشان داد که اختالف معنادانی  ین نظر آزمودنی
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 (. p>05/0) ودن آزمون و مرتبط  ودن آزمون  ا هدف آن وجود نداند 
کننگداان از   همچنین  ه منظگون  رنسگی سگومین متغیگر کنترلگی )سگطح اسگتنبا  شگرکت        

زراحی شد که هر سئوال حاوی توصی،ی خ رد و  آزمون(، پرسشنامه ای حاوی هشت سئوال
کالن از یک فعط مشصص  ود. ا تدا معنادانی اختالف تک تک مواند دن  ین سه اگرون  گا   

هگا دن    دو  رنسی و سنس میانگین نمرن کط سگطح اسگتنبا  آزمگودنی    است،ادن از آزمون کای
دو نشگانگر   آزمون کگای والیس محاسبه شد. نتیجه -سه ارون  ا است،ادن از آزمون کروس ال

های مصتبگف از لحگاظ     آن  ود که دن تمامی مواند، ت،اوت معنادانی  ین نظر افراد  ین ارون
والگیس  -همچنگین نتگایج آزمگون کروسگ ال     (.p-value<05/0)سطح استنبا  وجگود داند  

-p<05/0)نشان داد که ت،اوت معنادانی  ین میانگین امتیاز افراد دن سگه اگرون وجگود داند    

valueهای مصتبف منجر   توان استنبا  نمود که اللای نوع زرز ت، ر  ه ارون (. دن نتیجه می
 ها دن ناستای ت، ر اللاشدن اردیدن است.   ایری ت، ر آزمودنی  ه ش ط

ها، ا تدا نرمال  ودن این متغیگر  گا     دنخیوص متغیر کنترلی چیانم، تردید ذاتی آزمودنی
است،ادن از آزمون کبمگروف اسمیرنف  رنسی شد. نتیجه این آزمون نشان داد که این متغیر 

هگا  گا     سنس نمرن تردید ذاتگی آزمگودنی   (.p>05/0)از توزیع نرمال انحراف معنادانی نداند 
 گه منظگون اسگت،ادن از     موند  رنسی قران ارفت. همچنگین وانیانس است،ادن از آزمون تحبیط 

،  اید  ا است،ادن از آزمون لوین  را ری وانیانس، نمرن تردید ذاتی دن این سه ارون Fآزمون 
ها دن سه اگرون    ارفت. نتیجه این آزمون نشان داد که  را ری وانیانس موند  رنسی قران می

نمرن تردیگد ذاتگی     رقران است. نتیجه آزمون تحبیط وانیانس نشانگر آن  ود که  ین میانگین
 .(p>05/0)ها دن  ین سه ارون اختالف معنادانی وجود نداند   آزمودنی
 

 ها  آزمودنی ای حرفهکننده ترديد   متغیرهای توصیف
)تعداد جستجو، زمان  رنسگی، زمگان    ها  ای آزمودنی حرفهمیانگین نمرن متغیرهای تردید 

 رنسگی  شگد.    از آزمون تحبیط وانیانسکبی، احتمال تحریف و احتمال پیشنیاد(  ا است،ادن 
اسگمیرنف   -قبط از انجام این آزمون نرمال  ودن متغیرها  ا اسگت،ادن از آزمگون کبمگواروف   

. نتیجه  رنسی ما ون حاکی از آن  ود که هر پنج متغیر از توزیگع نرمگال انحگراف    شد  رنسی
دن شود،  ایگد  گا اسگت،ادن    است،ا F(. همچنین  رای این ه از آزمون p>05/0دانی ندانند ) معنا
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دن ایگن سگه اگرون مگوند      ای حرفگه از آزمون لوین  را ری وانیانس، متغیرهای نمگرن تردیگد   
های هر پنج متغیر دن سگه    ارفت. نتیجه این آزمون نشان داد  را ری وانیانس   رنسی قران می

خگتالف  (. نتیجه آزمون تحبیط وانیانس که  گا هگدف  رنسگی ا   p>05/0ارون  رقران است )
دن  ین سه اگرون انجگام شگد، نشگان داد کگه  گین میگانگین         ای حرفهمیانگین متغیرهای تردید 

دانی وجگود داند   )تردید موقعیت( دن  ین سه ارون اخگتالف معنگا   ای حرفهمتیغرهای تردید 
(05/0>p      همچنین  رنسی ملادیر متغیرها نشان داد که  گرای همگه متغیرهگا، میگانگین نمگرن .)

ارون تعملی  یشتر از ارون کنترل و ارون کنتگرل )غیگر از زمگان  رنسگی و زمگان      مر و   ه 
نیگا قا گط مشگاهدن اسگت.       4 کبی(  یشتر از ارون عمبگرا است. این نتیجه  ا است،ادن از ش ط

البته دنخیگوص متغیگر زمگان  رنسگی و زمگان کبگی  گه دلیگط عگدم الگاام اگرون کنتگرل  گه              
 ارون عمبگرا وکنترل منطلی نیست.مستندسازی، ملایسه زمان  ین دو 

 
 های مصتبف  . ملایسه تغییرات متغیر وا سته دن ارون4ش ط 

 نرمال بودن متغیرهای وابسته
هگای آزمایشگی،  گا       ه منظون  رنسی نرمال  ودن پنج متغیر وا سگته دن هگر یگک از اگرون    

حاصط از نسبت چگولگی و کشگیدای  گه خطگای      zتوجه  ه  اال  ودن حجم نمونه، از آمانن 
مطبگق ایگن    معیان این  رآوندارها و نمودان احتمال نرمال است،ادن شد. دن صگونتی کگه قگدن   
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پذیرفت متغیگر مگوندنظر از توزیگع نرمگال انحگراف       توان می یشتر نباشد،  26/1آمانن از عدد 
هر یک از متغیرهگای وا سگته   مر و   ه  zزیادی نداند. زبق نتایج  دست آمدن، ملدان آمانن 

 ود. این نتیجه هگم دن مگوند میگاان چگولگی و      26/1ها کمتر از ملدان   و دن هر یک از ارون
تیجه ارفگت کگه توزیگع ایگن پگنج      ن توان میهم دن موند میاان کشیدای  رقران  ود.  نا راین 
 متغیر از توزیع نرمال انحراف معنادانی نداند. 

 

 متغیرهای وابسته در سه گروه آزمايشی يانسکووار واريانس و برابریبرابری
( و ANOVAزرفگه )   هگای پانامتریگک ماننگد تحبیگط وانیگانس یگک        است،ادن از آزمگون 

فگگرض  را گگری وانیگگانس  (،  گگا پگگیهMANOVAهمچنگگین تحبیگگط وانیگگانس چنگگدمتغیرن )
فگرض  گا اسگت،ادن از آزمگون لگوین       متغیرهای وا سته دن  ین سه ارون انجام شگد. ایگن پگیه   

توان ا،ت که  ین وانیانس متغیرهگای وا سگته     ا توجه  ه نتیجه آزمون لوین، می . رنسی شد
هگا    ( و  را ری وانیگانس p>05/0دن  ین سه ارون آزمایشی اختالف معنادانی وجود نداند )

 .شود میپذیرفته 
(، MANOVAفگگرض میگگم دن آزمگگون تحبیگگط وانیگگانس چنگگدمتغیرن )  همچنگگین پگگیه
 شگدن دن  گین سگه اگرون آزمایشگی اسگت.  نگا  گر نتیجگه           وانیانس مشاهدن را ری ماتریس کو

ا،گت   توان می SPSSفاان  دن نرم GLMها  ا است،ادن از دستون   آزمون  را ری کووانیانس
متغیر دن  ین سگه اگرون وجگود     که اختالف معنادانی  ین ماتریس وانیانس کووانیانس پنج

 (.p ،46/1=F>05/0نداند )
 ودن  ا هدف، سگطح     ودن آزمون، مرتبط  تغیرهای کم ی پژوهه )مناسوانتبا  میان م

 زمگان ، جسگتجو  تعگداد آنیگا )  داان(  گا متغیرهگای وا سگته   کننگ  شرکتاستنبا  و تردید ذاتی 
ی، احتمال تحریگف و احتمگال پیشگنیاد(  گا اسگت،ادن از ضگریو همبسگتگی        کب زمانی،  رنس

همبسگتگی پیرسگون نشگان داد کگه انتبگا   گین       پیرسون  رنسی شگد. نتگایج آزمگون ضگریو     
،  گه جگا دو حالگت مر گو   گه      هگا  متغیرهای کم ی و متغیرهای وا سته دن هر یک از اگرون 

ضگریو همبسگتگی پیرسگون     ودن آزمون  ا تعداد جستجو دن اگرون تعملگی )    انتبا  مناسو
 (.p>05/0 اشد )  ( معنادان نمی=04/0p-valueو  94/0
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 هاها  فرضیهفرضیهآزمون آزمون 
 ای حرفگه فرضیه اول پژوهه عنوان شد که نوع زرز ت، گر اثگری معنگادان  گر تردیگد       دن

حسا رسان داند. این فرضیه  گه دو صگونت تگک متغیگرن و چنگدمتغیرن مگوند انزیگا ی قگران         
دن  ای حرفگه های تردیگد    ارفت.  رای  رنسی معنادانی اختالف میانگین هر یک از شاخص

( اسگت،ادن شگد.   ANOVAزرفگه )  بیگط وانیگانس یگک    ین سه ارون آزمایشی از آزمون تح
ها است کگه دن    ها و همچنین  را ری وانیانس  فرض این آزمون آمانی نرمال  ودن دادن پیه

. نتیجه آزمون است شدن انائه متغیرن دن  رنسی این فرضیه   خالصه نتیجه آنوای تک 5جدول 
 ای حرفگه های تردیگد    از شاخص  ین میانگین هر یک زرفه نشان داد که تحبیط وانیانس یک

(. همچنین  رنسی کبگی  p<05/0دن  ین سه ارون آزمایشی اختالف معنادانی  رقران است )
این فرضیه  ا است،ادن از آزمون تحیط وانیگانس چنگدمتغیرن نیگا انجگام شگد.  گدین معنگی کگه         

حسا رسان که خود شامط پنج متغیر است  گا اسگت،ادن از    ای حرفهاختالف متغیر وا سته تردید 
، Pillais’ Traceی هگا  این آزمون سنجیدن شد. نتیجه ایگن آزمگون کگه  گا اسگت،ادن از نوش     

Wilks’ Lambda ،Hotelling’s Trace و Roy’s Largest Root   اسگت  شگدن انجگام 
غیرن( دن  گین سگه اگرون    )چنگدمت  ای حرفهمیانگین تردید   یننشان داد که اختالف معنادانی 

هگای تحبیگط وانیگانس      (. دن نیایت،  ا توجه  ه نتایج آزمگون p<05/0زمایشی وجود داند )آ
 یک زرفه و چندمتغیرن، فرضیه اول این پژوهه تأیید شد.

ی فرعی اول، دوم و سوم ذیط فرضیه نصست پگژوهه،  گا   ها فرضیههمچنین دنخیوص 
 ای حرفگه ط این نتایج  دست آمد:  ین میانگین تردیگد  دو نمونه مستل-tتوجه  ه نتیجه آزمون 

حسا رسان  ا زرز ت، ر تعملی و حسا رسان  ا زرز ت، ر عمبگرا اخگتالف معنگادانی وجگود    
نتیجگه ارفگت کگه     تگوان  میهای هر متغیر   ( و  ا دن نظر ارفتن ملدان میانگینp<05/0داند )

دانی از اگرون  اارون تعملی  ه زگون معنگ   رای هر پنج متغیر دن  ای حرفهمیانگین نمرن تردید 
حسا رسان  ا زگرز ت، گر تعملگی و     ای حرفهعمگرا  یشتر است. همچنین،  ین میانگین تردید 

( و  گا دننظگر اگرفتن    p<05/0حسا رسان  دون دستونالعمط اختالف معنادانی وجود داند )
 گرای هگر    ای حرفهردید نتیجه ارفت که میانگین نمرن ت توان میهای هر متغیر   ملدان میانگین

پنج متغیر دن ارون تعملی  ه زون معنادانی از اگرون حسا رسگان  گدون دسگتونالعمط  یشگتر      
 ین میانگین متغیرهای زمان  رنسی، زمان کبی و احتمال تحریف حسا رسان  ،عالون  هاست.  
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 گگا زگگرز ت، گگر عمبگگگرا و حسا رسگگان  گگدون دسگگتونالعمط اخگگتالف معنگگادانی وجگگود داند  
(05/0>pو  ا دننظر ارفتن ملدان میانگین )   ،ا،ت که میگانگین نمگرن   توان میهای هر متغیر 

زمان  رنسی و زمان کبی دن ارون عمبگگرا  گه زگون معنگادانی از اگرون حسا رسگان  گدون        
دستونالعمط  یشتر است که  دلیط آن عدم الاام ارون کنترل  ه مستندسگازی اسگت؛ امگا  گین     

و و احتمال پیشنیاد حسا رسان  ا زرز ت، ر عمبگرا و حسا رسان  گدون  میانگین تعداد جستج
. هرچند دن همگه متغیرهگای مگذکون    (p>05/0دستونالعمط اختالف معنادانی وجود نداند )

تر  ودن است، اما ت،اوت  ه سطح معنادانی نرسگیدن اسگت. دلیگط      نتایج ارون کنترل ش اکانه
یاد  ه ارون عمبگرا  ه دلیط الاام  ه انائگه دالیگط  گرای    د تحمیط  ان شناختی زتوان میاین امر 

 اگرون کنتگرل نا   حسا رسگان  که  اشد هایی هریک از جاییات و شواهد و همچنین نبود نویه
 کشاند. می شواهد دن تعمق و ت، ر سمت  ه

 زرفه دن  رنسی فرضیه اول  . خالصه نتیجه تحبیط وانیانس یک4جدول 

 
 مربعات خطا

درجه 
 آزادی

میانگین 
 مربعات خطا

F p-value 

 تعداد
 جستجو

 17/17 9 25/24 ها  ین ارون

 81/0 900 97/161 ها دنون ارون <05/0 20/91

 909 69/125 کط
 

 ی رنس زمان

 02/651 9 18/1209 ها  ین ارون

 86/16 900 99/2279 ها دنون ارون <05/0 69/28

 909 40/4674 کط
 

 یکب زمان

 28/9566 9 26/5122 ها ارون ین 

 96/67 900 57/12459 ها دنون ارون <05/0 16/28

 909 54/18586 کط
 

 احتمال
 فیتحر

 96/22 9 59/66 ها  ین ارون

 76/1 900 28/251 ها دنون ارون <05/0 22/18

 909 82/417 کط
 

 احتمال
 شنیادیپ

 24/29 9 67/64 ها  ین ارون

 46/2 900 59/621 ها دنون اروندنون ارون <05/0 25/2

 909 12/756 کط
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ای حسا رسگانی کگه    ای دن میگاان تردیگد حرفگه     نتایج نشان داد که ت،اوت قا گط مالحظگه  
کننگد و حسا رسگانی کگه     های سگطح پگایین  رنسگی و مسگتند مگی      شواهد نا  رحسو استنبا 

کننگد وجگود نگداند. دن ایگن      مشصیی  رای مستندسازی شگواهد دنیافگت نمگی     دستونالعمط
حسگا رس  ، کان صاحوموند، شواهد مح می وجود داند مبنی  ر این ه ارایه  ه سازش  ا 

امگا مستندسگازی شگواهد حسا رسگی  گه       کنگد؛  نا دن همان آغاز کان  ه مرحبه اجرا واند مگی 
نماید چرا که پیه از ایگن،   ای پیشگیری نمی میاانی  یشتر از آنچه مطر  شد، از تردید حرفه

. ایگن نتیجگه،  گر اهمیگت تغییگر شگیون  رنسگی و        اسگت   شگدن حسا رس  گه مرحبگه اجگرا واند    
 اهد حسا رسی تأکید داند.مستندسازی شو

اخالقگی حسا رسگان    های انزش ه موجو دومین فرضیه پژوهه این اونه عنوان شد که 
آنان داند. این فرضیه  ا است،ادن از آزمون ضریو همبسگتگی   ای حرفهاثری معنادان  ر تردید 

ز پیرسون  ه ت، یک سه ارون )تعملی، کنترل و عمبگرا(  رنسی شد. خالصه نتایج حاصط ا
.  ا توجه  ه ملدان ضریو همبسگتگی مر گو    است شدن  انائه  6 رنسی فرضیه دوم دن جدول 

نتیجه ارفت کگه نا طگه  گین ایگن      توان می، ای حرفهاخالقی و تردید  های انزش ه نا طه  ین 
، مسگتلیم و  ای حرفگه دو متغیر دن  ین هر سه ارون و  رای تمامی متغیرهای مر و   گه تردیگد   

(؛  ه عبانتی، چنانچه نمرن مر و   گه انزش اخالقگی دن هگر یگک از     p<05/0) معنادان است
فرد نیا  یشگتر خواهگد شگد. از ایگن      ای حرفهها  یشتر شود، نمرن عوامط مر و   ه تردید   ارون

 .شود مینو، فرضیه دوم پژوهه تأیید 
 ای آنیا های اخالقی حسا رسان و تردید حرفه  .  رنسی نا طه  ین انزش5جدول 

 گروه
 تعداد

 جستجو

 زمان

 یبررس
 یکل زمان

احتمال 

 تحريف
 احتمال پیشنهاد

 تعملی
*22/0 

*64/0 
*65/0 

*26/0 
*22/0 

 کنترل
*79/0 

*80/0 
*72/0 

*72/0 
*67/0 

 عمبگرا
*51/0 

*70/0 
*71/0 

*51/0 
*60/0 

 است. 05/0کوچ تر از  P* ملدان 
 

نفتانی حسا رسگان  گر    های انحرافهمچنین زبق فرضیه سوم این پژوهه، اثر معنادانی 
آنیا  ا است،ادن از آزمون ضریو همبسگتگی پیرسگون  گه ت، یگک سگه اگرون        ای حرفهتردید 
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ا،گت نا طگه  گین دو     تگوان  مگی (.  ا توجه  ه ملدان ضریو همبسگتگی،  6 رنسی شد )جدول 
رهگای  دن  ین هر سگه اگرون و  گرای تمگامی متغی     ای حرفهنفتانی و تردید  های انحرافمتغیر 

ای   ) ه غیر از معیانهای عمب رد ش اکانه دن ارون کنتگرل(، نا طگه   ای حرفهمر و   ه تردید 
هگای نفتگانی و معیانهگای     دلیگط عگدم معنگادانی نا طگه انحگراف       مع وس و معنگادان اسگت.  

نفتگانی  یشگتر  گر معیانهگای      هگای  انحگراف عمب رد ش اکانه دن ارون کنترل آن است کگه  
 عمب رد ش اکانه تأثیراذان است تا  ر معیانهای قضاوت ش اکانه.

 

 ای آنیا  ین نفتانهای انحرافی حسا رسان و تردید حرفه .  رنسی نا طه6جدول

 گروه
 تعداد

 جستجو

 زمان

 یبررس
 یکل زمان

احتمال 

 تحريف

احتمال 

 پیشنهاد

 تعملی
*27/0- 

*28/0- 
*22/0- 

*25/0- 
*22/0- 

 کنترل
*29/0- 

*56/0- 
*55/0- 17/0- 90/0- 

 عمبگرا
*45/0- 

*52/0- 
*60/0- 

*60/0- 
*40/0- 

 است. 05/0کوچ تر از  P* ملدان 

همچنین دنخیوص فرضیه فرعی اول ذیط فرضیه سوم پژوهه، نتگایج آزمگون ضگریو    
و  فگردی  انیگ م هگای  انحگراف همبستگی پیرسون  ه ت، یک سه ارون نشان داد که نا طه  ین 

نتبا  نتبا  ،  ه غیر از اای حرفهدن  ین هر سه ارون و  رای تمامی معیانهای تردید  ای حرفهتردید 
فگردی  فگردی    هایهای  انحرافانحراففردی وانتبا   ین احتمال پیشنیاد و فردی وانتبا   ین احتمال پیشنیاد و   هایهای  انحرافانحراف ین احتمال تحریف و  ین احتمال تحریف و 

دن شگدن،    ه عبانتی،  ه غیر از مواند ذکگر دن ارون کنترل، انتبازی مع وس و معنادان است. دن ارون کنترل، انتبازی مع وس و معنادان است. 
 یشگتر شگود، نمگرن     هگا  فگردی دن هگر یگک از اگرون     های انحرافصونتی که نمرن مر و   ه 

 فرد کمتر خواهد شد. ای حرفهعوامط تردید 
دنخیوص فرضگیه فرعگی دوم ذیگط فرضگیه سگوم پگژوهه نیگا نتگایج آزمگون ضگریو           

سگازمانی و تردیگد    هگای  انحگراف همبستگی پیرسون  ه ت، یک سه ارون نشان داد کگه  گین   
،  ه غیگر از انتبگا   گین    ای حرفهدن  ین هر سه ارون و  رای تمامی معیانهای تردید  ای رفهح

 هگای  انحگراف احتمگال تحریگف و    سگازمانی و انتبگا   گین   سگازمانی و انتبگا   گین     هگای هگای   انحگراف انحگراف   احتمال پیشگنیاد و 
سازمانی دن ارون کنترل، انتبازی مع وس و معنگادان اسگت.  گه عبگانتی،  گه غیگر از مگواند        
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هگا  یشگتر     سازمانی دن هر یک از ارون های انحرافنمرن مر و   ه  ذکرشدن، دن صونتی که
مدل م،یگومی ایگن پگژوهه     5فرد کمتر خواهد شد.ش ط  ای حرفهشود، نمرن عوامط تردید 

 . دهد مینا همران  ا  انهای عامبی استانداند نشان 
 . مدل م،یومی اجرا شدن  ه همران  انهای عامبی استانداند5ش ط 

 
 گیری نتیجهبحث و 

دن این پژوهه مسأله اصبی آن  ود که مشصص شود سه ویژای شصییتی میگم حسا رسگان   
هگای نفتگانی، چگه تگأثیری  گر میگاان تردیگد         های اخالقی و انحراف شامط نوع زرز ت، ر، انزش

ای  شگناختی  گر قضگاوت حرفگه     هگای فگردی و نوان   ای آنیا داند.  ا توجگه  گه تگأثیر ویژاگی     حرفه
های پیشین  ه اثبات نسیدن  ود، لگاوم انجگام پژوهشگی کگه  گه  رنسگی        ه دن پژوههحسا رسان ک

ای دن حسا رسگان مسگتلط و    های مصتبف م تو تردیدارایی  ا هدف افاایه تردیگد حرفگه   جنبه
شگد. از ایگن نو و  گا دن نظراگرفتن      ای آنان  نردازد،  یه از پیه احساس می  یبود قضاوت حرفه

هه و مطالعات پیشین، آزمون عوامط شصییتی مگثثر  گر سگطح تردیگد     اد یات موضوعی این پژو
ای حسا رسان  ه عنوان هدف اصبی ایگن پگژوهه دن نظگر ارفتگه شگد. دن ایگن ناسگتا ا تگدا          حرفه

های انجام شدن دن این خیوص مطالعه شد.  ر ایگن اسگاس مشگصص      اد یات موضوعی و پژوهه
(، نعایگت  1222؛ اگالویتان و  یگر،   9002بسگون، شد که عوامبی مانند نوع زرز ت، ر حسگا رس )ن 
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( و عگدم وجگود نفتگان    9002؛ نبسگون،  9002های اخالقی از سوی وی )جونا و هم انان،  انزش
؛ اندنسگون و ولگف،   9001انحرافی دن حسا رس هنگام اجرای کان حسا رسی ) یالی و هم انان، 

ای حسگا رس   نیا  گر تردیگد حرفگه   ترین عوامط شصییتی هستند که  اید اثر آ (، از جمبه میم9009
 موند  رنسی قران ایرد.

دهد که نوع زرز ت، گر حسا رسگان )تعملگی و      نتایج این پژوهه دن مجموع نشان می
این نتایج مثید نتایج مطالعات پیشین ای آنان اثراذان است.  عمبگرا(  ر سطح تردید حرفه

هگای   کگه اسگت،ادن از اسگتنبا    شود   است که  ه موجو آنیا دن مجموع این اونه عنوان می
شوند،  نگر، سادن و ساختانمند هستند و موجو افاایه فاصبه نوانی می سطح  اال که کبی
زرفگی وی دن   تگر دن نظگر  گیگرد؛ دن نتیجگه،  گی      سگازد ازالعگات نا کبگی    فرد نا قادن مگی 

(؛ 9002یا د )تگروو و لیبگرمن،    ای وی  یبود می پردازش ازالعات افاایه و تردید حرفه
هگای خاصگی از ازالعگات     های سطح پایین کگه  گر جائیگات و جنبگه     اما است،ادن از استنبا 

توانگد  گه  گان شگناختی زیگاد،       اگردد، مگی   متمرکا است و موجو کاهه فاصبه نوانی می
ای  پردازش مستلیم و سگوایرانه ازالعگات  یانجامگد کگه ایگن امگر از اعمگال تردیگد حرفگه         

 (. 9015؛ کگگوهن و هم گگانان، 9006ا و هم گگانان، کنگگد )فوجیتگگ مناسگگو جبگگوایری مگگی

های اخالقگی حسا رسگان اثگر معنگادانی  گر میگاان تردیگد         همچنین مشصص شد که انزش
دن میان سه اگرون  گا   ای ای   پنج معیان تردید حرفهپنج معیان تردید حرفه نتایج حاصط از آزمون ای آنان داند. حرفه

ه نا طگگه  گگین اللگگای زگگرز ت، گگر تعملگگی، عمبگگگرا و فاقگگد دسگگتونالعمط اگگوان آن  گگود کگگ 
ای دن  ین هر سه ارون و  رای تمامی متغیرهگای مر گو     های اخالقی و تردید حرفه انزش

ای مستلیم و معنادان است.  ه عبگانتی، دنصگونت افگاایه نمگرن       ای، نا طه  ه تردید حرفه
های اخالقی دن هر یک از این سه ارون، نمرن مر گو   گه عوامگط تردیگد      مر و   ه انزش

یا د. این نتایج دن ناستای نتیجه پژوهه انجگام شگدن توسگط     راد نیا افاایه میای اف حرفه
هگای   ای از ویژاگی  تردیگد حرفگه  ( است و اگواهی اسگت  گر ایگن ادعگا کگه       9002نبسون )

 .پذیرد های اخالقی( تأثیر می شصییتی فرد )مانند انزش
د توانگ  مگی ن نفتگانی حسا رسگا   هگای  انحرافهمان زون که دن مطالعات پیشین ا،ته شد، 

هگای حسا رسگی و ادعاهگایی حگاکی از       مناسگو، ناکگامی   ای حرفهعواقبی مانند فلدان تردید 
؛ اندنسگون و  9001 اشگد ) یالگی و هم گانان،       اجرای نامناسو حسا رسگی نا دن پگی داشگته   
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نفتانی حسا رسان اثری معنگادان   های انحراف(. نتایج این پژوهه نشان داد که 9009ولف، 
نفتانی حسا رسگان دن   های انحرافاثر آنان داند. دن واقع  ا آزمون  ای حرفهتردید   ر میاان

سگه اگرون  گا اللگای     دن  ین دن  ین   سازمانی های انحرافمیان فردی و  های انحرافدو  عد مصتبف 
 گه   گه    آنان مشگصص شگد کگه    ای حرفهزرز ت، ر تعملی، عمبگرا و فاقد دستونالعمط،  ر تردید 

فگردی دن اگرون   فگردی دن اگرون     هگای هگای   انحگراف انحگراف غیر از انتبا   ین احتمال پیشنیاد و احتمال تحریف  ا متغیگر  غیر از انتبا   ین احتمال پیشنیاد و احتمال تحریف  ا متغیگر  
ای دن  گین هگر سگه اگرون و  گرای        میان فردی و تردیگد حرفگه   های انحرافنا طه  ین کنترل، کنترل، 

ای مع وس و معنادان است.  ه عبگانتی،  گه     ، نا طهای حرفهتمامی متغیرهای مر و   ه تردید 
میگان فگردی دن هگر     هگای  انحگراف شدن، دنصونت افاایه نمرن مر و   ه  مواند ذکرغیر از 

. همچنین  رنسی یا د میکاهه  ای حرفهیک از این سه ارون، نمرن مر و   ه عوامط تردید 
که  ا توجه  ه ملدان ضگریو همبسگتگی انجگام     ای حرفهسازمانی و تردید  های انحرافنا طه 

فردی دن اگرون  فردی دن اگرون    هایهای  انحرافانحراف  انتبا  میان احتمال تحریف وانتبا  میان احتمال تحریف ور از شدن  ود، نشان داد که  ه غی
فگردی دن اگرون کنتگرل و نیگا غیگر از      فگردی دن اگرون کنتگرل و نیگا غیگر از        هگای هگای   انحگراف انحگراف کنترل و انتبا  میان احتمال پیشنیاد و کنترل و انتبا  میان احتمال پیشنیاد و 

سازمانی دن ارون کنترل، سازمانی دن ارون کنترل،   هایهای  انحرافانحرافانتبا   ین احتمال پیشنیاد و احتمال تحریف  ا متغیر انتبا   ین احتمال پیشنیاد و احتمال تحریف  ا متغیر 
ای   ، نا طگه ای حرفگه ارون و  رای سایر متغیرهای تردید  ین این دو متغیر دن  ین هر سه  نا طهنا طه

 هگای  انحگراف مع وس و معنادان است.  ه عبانتی،  ه غیر از مواند ذکرشدن،  ا افاایه میاان 
 . یا د میکاهه  ای حرفه، میاان تردید ها سازمانی دن هر یک از ارون

 تگرین  میم ترتیو نفتانی  ه های انحرافو  ت، ر نتیجه ارفت که زرز توان میدن نیایت 
 زمگان  )مگدت  ای حرفگه  شگ اکانه تردیگد   عمب گرد  سگنجه   ر معیانهگای  اثراذان متغیرهای
آزمگون( هسگتند. همچنگین     انجگام   گرای  شگدن   صگرف  کبگی  زمگان  و جسگتجو  تعگداد   رنسی،
 تردیگد  ش اکانه قضاوت سنجه معیانهای  ر اثراذان متغیر ترین میمنیا  اخالقی های انزش
 اصگال   احتمگال  انزیگا ی  وکگان   صگاحو   رآوند دن  ااهمیت تحریف وجود )خطر یا حرفه

 وی( است.  رآوند
یگگا « حالگگت»ای  ( دنخیگوص تردیگگد حرفگه  9010نت )هگگا  ایگن پگگژوهه ادامگه پگگژوهه  

ای و زرز ت، ر، نشان دادن شد که تردیگد   است.  ا  رقرانی پیوند میان تردید حرفه« موقعیت»
تواند  ا استمران مرحبه تعمق افاایه یا د. حسا رسانی کگه دن پگژوهه    ای موقعیت می حرفه

ای ذاتگی چنگدان  گا     یگد حرفگه  های شصییتی یگا ترد  فوق مشانکت نمودند، از لحاظ ویژای
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(، ت،گاوت دن میگاان تردیگد    9010ی دیگر ت،اوت نداشتند؛  نگا راین  گر مبنگای نظگر هگانت )     
ای موقعیگت آنگان  اشگد.     کننداان  اید  ه دلیط ت،اوت دن میاان تردید حرفه ای شرکت حرفه

کگان   توانگد از زریگق عوامگط مصگتص  گه      ای موقعیت مگی  دهد که تردید حرفه نتایج نشان می
 حسا رسی تغییر کند.  

ای حسا رسگانی کگه    نشان داد که ت،اوت میمی دن میاان تردیگد حرفگه   پژوههنتایج این 
کننگد  گا حسا رسگانی کگه      های سطح پگایین  رنسگی و مسگتند مگی     شواهد نا  رحسو استنبا 

وجگود نگداند. دن ایگن     ،کننگد  هایی نا مبنی  ر مستندسازی شواهد دنیافگت نمگی   دستونالعمط
، حسگا رس  کان صاحوند، شواهد مح می وجود داند مبنی  ر این ه ارایه  ه سازش  ا مو

امگا مستندسگازی شگواهد حسا رسگی  گه       کنگد؛  نا دن همان آغاز کان  ه مرحبه اجرا واند مگی 
نماید چراکگه پگیه از ایگن،     نمی پیشگیریای  میاانی  یشتر از آنچه مطر  شد از تردید حرفه

. ایگگن نتیجگگه،  گگر اهمیگگت تغییگگر شگگیون  رنسگگی و اسگگت شگگدناند حسگگا رس  گگه مرحبگگه اجگگرا و
 مستندسازی شواهد حسا رسی تأکید داند.

کننگگداان اسگگتانداندها،  تگگدوین توانگگد  گگرای  گگه زگگون کبگگی، نتگگایج ایگگن پگگژوهه مگگی  
، مجریان حسا رسی و اساتید دانشگان سودمند  اشد. دن این پگژوهه  ملرناتکننداان  تنظیم

ا رسان  اید زبق استانداندهای کنونی حسا رسی، شگواهد نا  گا ت،اسگیر    شد که حس  نشان دادن
 .(9004هگای سگیامی عگام،      نگر  رنسگی کننگد )هیئگت نظگانت  گر حسگا دانی شگرکت        کبی

مگدلی از قضگاوت    ایجادتواند  رای افرادی م،ید واقع شود که  ه دنبال  همچنین این نتایج می
  رای انزیا ی  رآوندهای پیچیدن هستند.

 

 ها و پیشنهادها  محدوديت
ی ایگن پگژوهه از زریگق  راگاانی آزمگون      هگا  همان زگون کگه پیشگتر اشگانن شگد، دادن     

صگونت مشگانکت آنالیگن     ال ترونی ی اردآونی شد.  ه دلیط آن ه آزمون این پژوهه  ه
 ایست دن وهبه نصست  ه اینترنت مناسگو و    کننداان زراحی شدن  ود، داوزببان می شرکت

داشتند. از ایگن نو ایگن احتمگال وجگود داشگت کگه شصیگی واجگد           دسترسی می دون وق،ه 
ذکرشگدن نتوانگد دن    اتشرایط و ناغو  ه شرکت دن آزمون،  ه دلیط عدم دسترسی  ه ام ان

آزمون شگرکت کنگد. همچنگین شگرکت دن ایگن آزمگون مسگتبام آشگنایی کگافی و مناسگو           
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تمگگال وجگگود داشگگت کگگه  رخگگی  هگگا  گگا فضگگای مجگگازی  گگود. دن نتیجگگه، ایگگن اح    آزمگگودنی
های واجد شرایط شرکت دن آزمون، نتواننگد  گه دلیگط شگرایط سگنی خگود و عگدم          آزمودنی

 کنند. آشنایی کافی  ا فضای مجازی دن آزمون شرکت
کنندن دن این پژوهه اروهی  ود که مبام  گه مستندسگازی     ی مشانکتها ی ی از ارون

شواهد توسط این اگرون و ت،گاوت ایجادشگدن     شواهد نبود )ارون کنترل(. عدم مستندسازی
دن سگایر   هگا   آزمگودنی دن ایگن اگرون  گا     هگا   آزمگودنی موجو شد تا ملایسه  آزموندن زر  
شدن  رای انجام آزمون،  ا دشگوانی همگران شگود.      ر حسو کط زمان صرف ژنیو  هها،  ارون

دن  هگا   آزمگودنی  رای گ  شگدن  هیگ تعبی هگا  خانهدن  توانست یم ه عالون، نظرات انزشمندی که 
یی  رای ح،ظ کنترل واند شود، از ها دستونالعمطی همران  ا مستندسازموقعیت عدم الاام  ه 

 دست نفت.

ای آنگان   دن  صشی از این پژوهه، اثر نفتان انحرافی حسا رسان  گر سگطح تردیگد حرفگه    
دن  هگای نفتگانی کگه    موند  رنسی قران ارفت.  دین منظون از چک لیست  رنسی انحگراف 

( 9000های سگازمانی توسگط  نگت و نا ینسگون )     های میان فردی و انحراف دو سطح انحراف
است، است،ادن شد.  ا توجگه  گه این گه نتگایج ایگن پگژوهه نشگان داد کگه نفتگان           زراحی شدن

تا  گر پانامترهگای    استای اثراذانتر  انحرافی  ر معیانهای عمب رد ش اکانه دن تردید حرفه
نسد انجام  رخی تعدیالت دن این چک لیست  ا توجگه  گه    قضاوت ش اکانه،  لذا  ه نظر می

 ای حاکم  ر کشون ضرونی  اشد. فضای حرفه
توانگد منجگر  گه     هگای مستندسگازی مگی     دسگتونالعمط  انائهنتایج این پژوهه نشان داد که 

ای شگود. دن ایگن پگژوهه دسگتونالعمط      فهر شدن مرحبه تعمق و افاایه تردید حرت   زوالنی
ه شد. از زرفی مشصص شد که مستندسازی مبتنی  ر ت، گر  ئمستندسازی دن سطحی کبی انا

شگود دن   شگود. از ایگن نو پیشگنیاد مگی     ای مگی  نگر منجر  ه کاهه سطح تردیگد حرفگه    جایی
ه حسا رسی ی مستندسازی موجود دن حرفها های آتی اثر ناشی از سایر دستونالعمط  پژوهه

هگای محتگوا و غیگرن  گر       هگای کنتگرل، آزمگون     نیای، نیسک، آزمون  نظیر مستندسازی  رنامه
 ای نیا  رنسی شود. سطح تردید حرفه

ای از زریگق مستندسگازی مگوند     دن این پژوهه اثر زگرز ت، گر  گر سگطح تردیگد حرفگه      
ایی زگرز ت، گر   تالشی دن جیت شناسگ  تواند یمی آتی ها پژوهه رنسی قران ارفت. انجام 
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دن این پژوهه محسوب اردد.  گرای مثگال،    شدن مطر   ها،  ه جا نوش از زریق سایر نوش
ی ریگ ا اندازنی نا زراحی نمود که از تحبیط پروت ط کالمی  رای کمک  ه ا مطالعه توان یم

کمگک نمایگد. ایگن نگوع      آزمگون دن هر مرحبه از ت بیگف   کننداان شرکتسطح زرز ت، ر 
ی خاص تغییگر زگرز ت، گر افگراد انزشگمند  اشگد و  گه        ها زماندن شناسایی  ندتوا یمتحبیط، 

 شناسایی تغییر دن قضاوت و عمب رد آنان هنگام تغییر زرز ت، ر کمک نماید.

ی تیمگوقع ی دن مرحبگه تعمگق، دن   ا حرفهدن نیایت این ه این موضوع که آیا میاان تردید 
مگوند آزمگون    توانگد  یمگ یا خیگر،   ا دی یمنیا افاایه  زببد ینمی نا ا حرفهکه افاایه تردید 

یی کگه  هگا  تیگ موقعو عمب ردهگای شگ اکانه دن    هگا  قضگاوت قران ایرد.  رای مثال، افگاایه  
ی آتی  رنسی شود. ااگر افگاایه   ها پژوههدن  تواند یممنی،انه است، کان  صاحو رآوند 

دن این پگژوهه  گه آن اشگانن    سطح  ا افاایشی که  ی دن مرحبه تعمق هما حرفهمیاان تردید 
 مرحبه تعمق نا ناکانآمد تبلی نمود. توان یمشد  اشد، 
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